Nijmegen, december 2015

Verslag secretaris bestuur district Nijmegen KNBB seizoen 2014 / 2015
In mijn verslag precies een jaar geleden mocht ik vermelden dat dat mijn laatste verslag was.
Helaas heeft dat niet mogen zijn. Mijn beoogde opvolger heeft de mogelijkheden om een en
ander te combineren met zijn werk onderschat en ook onvoorziene persoonlijke omstandigheden brachten hem ertoe zijn functie in te leveren. Het ziet ernaar uit dat mijn laatste verslag zal
worden geschreven in november 2016. En dat zal zeker mijn laatste zijn omdat ik na 8 december 2016 niets meer doe. Ik ben dan sinds het voorjaar van 2002 actief geweest als bestuurder.
Het is mooi geweest.
Opvolging van mij als secretaris én als voorzitter door twee personen is absoluut noodzakelijk
omdat anders het hele district krakend tot stilstand komt.
De dagelijkse organisatie van het district staat er goed voor op dit moment; alle commissies
waren voldoende bezet en alle werkzaamheden konden worden gedaan. De situatie dat het
voorzitterschap en secretariaat in een hand is was en blijft onwenselijk maar tot het najaar van
2016 zal het wel goed komen. De jeugdcommissie houdt min of meer op met haar werkzaamheden, niet zozeer vanwege gebrek aan vrijwilligers maar vanwege gebrek aan animo bij de
jeugd.
Wat opmerkelijk was gedurende het seizoen was de invoering van het Huishoudelijk Reglement. De afbetalingen door de oude penningmeester zijn tot stilstand gekomen zodat een en
ander uit handen is gegeven van een incassobureau. Op gewestelijk niveau wordt het aantal
afgevaardigden definitief niet meer gebaseerd op het aantal inschrijvingen hetgeen zeer jammer
is voor ons district. Op nationaal niveau gaat het over het niet doorgaan van de fusie tussen de
verschillende KNBB disciplines en de aanstaande vernieuwingen van competitie en PK.
De webmaster doet zijn werk uitstekend, hij verzorgt de content (inhoud) goed maar besteed
ook aandacht aan de site op zich.
Onze nieuwe penningmeester Harry Rullmann doet niet alleen zijn penningmeester werk uitstekend, ook op andere gebieden is zijn inbreng al snel onmisbaar.
Bij aanvang van het seizoen 2014 /2015 telde ons district 612 leden inclusief 15 dubbele leden
met 44 verenigingen. Bij aanvang van het seizoen 2015 /2016 zijn er 582 leden inclusief 17
dubbele leden verdeeld over 43 verenigingen.
Een overzicht van het verloop van het aantal leden vindt u op de grafiek hieronder.
De verenigingen Roskam, Old Dutch en DE Waay zijn opgeheven, DE verenigingen ‘t Hertenkamp en V.W.H.G. zijn toegetreden.
ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan het goede functioneren van onze organisatie.
secretaris a.i. district Nijmegen KNBB
Frank Uitterhoeve

Het aantal leden van 2002 tot me met 2015
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